
Návrh stanovišť a průměrná časová náročnost:

• Vyrob si svou soutěžní placku.

• Prozkoumej expozici Muzea Karla Zemana.

• Zahraj si hru Cesta do pravěku - hra pro děti od 4-7 let,  
    na konci si najdou sádrového trilobita.

• Zahraj si hru Vynález zkázy – hra pro děti od 7-11 let,  
   na konci si najdou sádrovou ponorku.

• Staň se hercem a natoč si svou scénu z filmu Karla Zemana  
   https://1url.cz/pcI6

• Nabarvi si vlastní odlitek opravdového trilobita nebo ponorky. 

• Objevuj krásy Prahy z vodní hladiny během plavby elektrolodí  
    po Čertovce a Vltavě.

• Vyzkoušej si optické triky s papírem a pastelkami.

• Vyrob si pohled linorytovými tiskátky třeba s Baronem Prášilem,      
    okřídlenými koňmi, ponorkou nebo mamutem!

• Vyzkoušej si animace ve workshopech animace a trikového filmu.  
   Ukázky workshopů animace zde: http://1url.cz/aXbX

Nesoutěžní stanoviště:

• Obří pexeso.

• Obří puzzle.

• Hlavolamy s dinosaury.

Poznejte své kolegy a zaměstnance i z jiné stránky a uspořádejte pro ně rodinný den plný nezapomenutelné zábavy, networkingu 
a interaktivity. Připravíme pro vás hravý motivační program s více jak deseti stanovišti nabitými filmy Karla Zemana. Díky 
němu se celé rodiny doslova stanou součástí filmů Karla Zemana, vyzkouší si animovat a proniknou do tajů filmových triků. 

Akce se koná v celých prostorách muzea, které je pro veřejnost zcela uzavřeno, včetně dvoru a workshopové místnosti. 

Program je určen max. pro 200 osob. 

Family day v Muzeu Karla Zemana
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Personální zajištění ze strany muzea:

• Lektor u brány a vstupu do muzea – vítá, informuje,  
    rozdává papíry na sbírání razítek.

• Lektor v expozici v místnosti Cesta do pravěku – koordinuje hru,    
    podává výklad.

• Lektor v expozici v místnosti Vynález zkázy -  koordinuje hru,  
    podává výklad.

• Lektor výroba placek.

• Lektor barvení trilobitů.

• Lektor triková scéna Vstup do filmu Karla Zemana.

• Lektor optické triky.

• Lektor výroba pohledů.

• Lektor vyhodnocení soutěže, rozdávání cen.

• Lektoři workshopy animace a trikové tvorby.

• Pomocní lektoři.

• Kapitáni lodí.

Cena realizace akce zahrnuje: 
 
• Soukromý pronájem Muzea a jeho prostor včetně dvora  
   po dobu konání akce.

• Výše uvedený program.

• Produkční a organizační zajištění.

• Příprava a sklízení akce.

• Dárek pro děti.

V případě odsouhlasení akce požadujeme 50% zálohu.

V ceně není zahrnuto:

• Občerstvení (cena se odvíjí od počtu osob a vybraného  
    cateringu).

• Práce fotografa (focení v trikových scénách, zachycení akce).

Pokud vás nabídka muzea oslovila a máte zájem o spolupráci  
nebo jakékoliv dotazy, nechte nám na sebe kontakt na webu muzea na  

https://muzeumkarlazemana.cz/pro-firmy/firemni-akce-v-muzeu/  
a my se vám co nejdříve ozveme.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Muzeum Karla Zemana & Přístaviště Čertovka, u Karlova mostu, Saská 3, Praha 1 – Malá Strana


